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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

(ĀRKĀRTAS)  S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 30. martā                                                                                          Nr.10. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde atklāta plkst. 13.00 

 

Sēdē piedalās  8  deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš,  Regīna Rūmniece, Zane Tālberga, 

Guntis Pirvits, Una Sila, Andra Grīvāne, Gunta Abaja 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Aigars 

Šturms, b-bas “Bērnu dienas centrs “Mājas” vadītāja Diāna Siliņa, b-bas “Dundangas 

Sendienas” vadītāja Gundega Lapiņa 

 

Nepiedalās: Jānis Mauriņš – iemesls nav paziņots 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz 3 domes deputātu (A.Felts, Z.Tālberga, 

G.Kristiņš,) 30.03.20201. iesniegto iesniegumu par ierosinājumu sasaukt ārkārtas domes sēdi 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.1 pantu. 

Tā kā Aldis Felts ir pirmais iesnieguma parakstītājs, vadīs šo sasaukto ārkārtas domes sēdi. 

 

Sēdi vada: deputāts Aldis Felts 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” dalību projektā. 

2. Par Biedrības “Dundangas Sendienas” dalību projektā. 
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1. 

Par Biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” dalību projektā 

Ziņo J.V.Valtere, D.Siliņa; A.Felts, G.Abaja, G.Pirvits 

Pamatojums 

Biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” pieteikums Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu konkursā nevaldības 

organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”.   

 

Mērķis 

Ģimenisko vērtību apzināšanās un praktizēšana bērniem, izmantojot stāstu, sporta un rotaļas 

u.c. elementus.  

 

Izvērtējums 

Tā kā Dundagas novada pašvaldība ir ilggadējs biedrības sadarbības partneris, tad arī šajā 

projektā ar to ir paredzēts sadarboties. Kopā ar kādu no pašvaldības darbiniekiem, kas ar 

transportu dosies darba darīšanās uz Talsiem vai Rīgu, būs iespēja tikt līdzi un iegādāties 

projektam nepieciešamās preces vai arī palūgt viņu to izdarīt. Tāpat lietus gadījumā stāstu, 

rotaļu un sporta darbnīca varēs notikt ,,Mazās skolas” sporta zālē. Pasākums ģimenēm notiks 

pašvaldības telpās. Tiesa, par vienu no tām būs jāmaksā nomas nauda. Ja izstādes atklāšanā būs 

vajadzīga apskaņošana, tiks lūgts palīgā  pašvaldības Saimnieciskā dienesta darbinieki. Viņi arī 

gādās, ja būs vajadzīga kāda saimnieciska palīdzība telpās - ,,Dundagas bērnu dienas centrā 

,,Mājas”” vai Brīvā laika pavadīšanas centrā – vai publiskajā laukumā pie ,,Mazās skolas”.   

Tātad pašvaldības ziņā ir transports, telpas un kāds inventārs, ar ko padalīties, savukārt projekta 

īstenotājs gādās par projekta satura un kvalitātes izpildi. 

Informācija par plānoto projektu: 

Stāstu, sporta un rotaļu darbnīca publiskajā laukumā pie ,,Mazās skolas” vai lietus gadījumā 

skolas sporta zāle, 01. 06.- 31.06. katru darba dienu 2 stundas. Mērķa grupa – Dundagas un tās 

apkārtnes bērni 7-12 gadu vecumā.  

Mākslas darbnīcas un pārsteigumu stundas ,,Dundagas bērnu dienas centrā ,,Mājas”, publiskajā 

laukumā pie ,,Mazās skolas”, ,,Ievlejās”, Dundagas pils parkā, 01.07.- 31.08. katru darba dienu 

2 stundas.   Dažādu mākslas darbu gatavošana izstādei, 2 īsi pārgājieni. Dziesmu darbnīca 

,,Mazās skolas” mūzikas kabinetā, 01.08.- 04.09. 10 reizes pa pusstundai. Deju darbnīca 

publiskajā laukumā pie ,,Mazās skolas”, 01.08.- 31.08. 6 reizes pa pusstundai. Visu šo darbnīcu 

mērķa grupa – Dundagas un tās apkārtnes bērni 7-12 gadu vecumā.  

Izstādes atklāšana 04.09. plkst. 13.00 publiskajā laukumā pie Mazās skolas”, lai pēc tam dotos 

uz Dundagas centrālo bibliotēku, kur izstāde iekārtota. Mērķa grupa - Dundagas un tās 

apkārtnes bērni 7-12 gadu vecumā. 

Apmācības - Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs, Dundagas bērnu dienas centrs ,,Mājas” 

01.08.-31.10. Kopā notiks 10 stundu apmācība, kurā katra nodarbība ilgs 2 stundas. 

Mērķa grupa – ģimenes, kam ir mazi bērni un/vai pusaudži un kas dzīvo Dundagā un 

tās apkaimē. 

 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Abaja, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.88: 

Atbalstīt Biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” dalību Latvijas valsts 

budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu konkursā 

nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” un deleģēt Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektori parakstīt partnerības apliecinājumu. 
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Lēmums nododams izpildei: Biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas” vadītājai 

D.Siliņai 

Lēmums nosūtāms: Diānai Siliņai, Silinadiana9@gmail.com 

 

 
2. 

Par Biedrības “Dundangas Sendienas” dalību projektā 

Ziņo J.V.Valtere, G.Lapiņa; A.Felts, G.Pirvits 

Pamatojums 

Biedrības “Dundangas Sendienas” pieteikums Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 

“Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu konkursā nevaldības organizācijām “Ģimenei 

draudzīgas vides veidošana”.   

 

Mērķis 

Veicināt dundadznieku iesaistīšanos Dundagas novada sabiedriskajā dzīvē, aizstāvot senioru 

tiesības uz sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu. Un viens 

no uzdevumiem ir jaunās paaudzes ētiskā, estētiskā audzināšana.  

 

Izvērtējums 

Biedrība “Dundangas Sendienas” plāno pasākumu “Ģimeņu diena dārza svētkos”. 

Projekta mērķis –Stiprināt Dundagas pagasta ģimenes, organizēt Ģimeņu dienu, dot iespēju 

dažādot ģimenēm lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt veselīgā dzīves veida 

paradumus. Izmantot publiskās atpūtas zonu “Ievlejās”, veicināt iesaistīšanos kopīgi darboties 

un kopīgi svinēt svētkus, attīstot ģimeniskās vērtības. 

Īstenojot vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā 

pavadīto laiku,  saglabāt pamatvērtību apzināšanos kā savstarpēju atbalstu, rūpes un mīlestību  

vienam par otru, savstarpēju cieņu un atbildību starp ģimenes locekļiem,  

Mazdārziņi ir viena no retajām Dundagas iedzīvotāju sadarbības formām, dodot būtisku 

atspaidu līdzekļu ietaupīšanā, kā  arī spēcinot ģimenes kopā būšanu dabā, veidojot bērnos darba 

prieku un prasmes dārza darbos. 2021. gads ir īpašs “Ievlejās” – aprit 40 gadi, kopš tiek iedota 

zeme apkopšanai 93mazdārziņu īpašniekiem. 

Pasākums sastāvēs no 3 posmiem:  

1- Atpūtas  zonas uzlabošana (stacionāra smilšu kaste ar vāku, statīvs virs ugunskura un 

katla iegāde) – 01.06. - 15.06.2021.g. 

2. Pasākuma vietas sakārtošana, dekorēšana, dekoratīvo krūmu stādīšana,  konkursa 

“Mans mazdārziņa lepnums” fotografēšana, fiksēšana – 15.06. – 18.06.2021.g. 

3. Dārza svētku programma ar daudzveidīgām aktivitātēm – 19.06.2021.g. Pasākuma 

plāns Pielikums Nr.1     

Ja Covid 19 dēļ  – pasākums tiek pārcelts uz 21.08.2021.g., vai 11.09.2021.g.         

 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Abaja, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga, U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.89: 

Atbalstīt Biedrības “Dundangas Sendienas” dalību Latvijas valsts budžeta finansētās 

programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu konkursā nevaldības 

organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” un deleģēt Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektori parakstīt partnerības apliecinājumu. 
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Lēmums nododams izpildei: Biedrībai “Dundangas Sendienas” vadītājai G.Lapiņai 

Lēmums nosūtāms: Gundegai Lapiņai, gundegala@inbox.lv 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.22. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 31.03.2021. 

 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 31.03.2021. 

mailto:gundegala@inbox.lv

